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PREÂMBULO  

  

A ANAI - Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários (adiante também 

referida meramente por “ANAI”), enquanto associação de pessoas individuais e 

coletivas prestadoras de serviços de avaliação imobiliária (adiante também 

referidas por “Peritos Avaliadores”), consagra pelo presente Código 

Deontológico os princípios de conduta e os procedimentos de atuação a serem 

respeitados pelos seus associados. 

 

São objetivos essenciais do presente Código: 

 

1 - Constituir-se como instrumento fundamental na orientação da conduta dos 

Peritos Avaliadores inscritos na ANAI, designadamente pelo estabelecimento 

dos princípios, direitos e deveres a observar no exercício das suas funções. 

  

2 – Conferir aos utilizadores dos serviços de avaliação praticados por 

associados da ANAI e às entidades que legalmente supervisionem tais serviços 

um capital de confiança acrescido no que respeita à qualidade, rigor, 

profissionalismo e independência dos Peritos Avaliadores. 
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CAPÍTULO I 

(PRINCÍPIOS GERAIS) 

 

Artigo 1º 

 

O presente Código Deontológico é aplicável a todos os associados da ANAI. 

 

 

Artigo 2º 

 

1.  O Perito Avaliador deve pugnar pelo prestígio da sua profissão e pelo prestígio 

da ANAI - Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, mantendo padrões de 

conduta cívica e profissional que honrem e dignifiquem o seu estatuto. 

 

2. O  Perito Avaliador deve cumprir escrupulosamente as regras e deveres de 

conduta consagrados no presente Código, em disposições estatutárias, em 

determinações emanadas pela ANAI, bem assim como na legislação que em 

termos gerais ou específicos regule a prática da sua atividade. 

 

3. Na prática da sua profissão, o Perito Avaliador deve mostrar-se digno das 

responsabilidades que lhe são cometidas, mantendo sempre e em quaisquer 

circunstâncias total independência e isenção, não prosseguindo objetivos que  

comprometam a ética profissional, e agindo sempre com adequada diligência e 

elevada competência. 
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CAPÍTULO II 

(DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS) 

 

Artigo 3º 

 

Constituem direitos dos Peritos Avaliadores: 

 

a) Requerer  a  intervenção  da  ANAI para a defesa dos seus legítimos 

direitos ou interesses em matéria profissional, desde que os mesmos 

não colidam com o estabelecido no presente Código; 

 

b) Exercer as suas funções com autonomia técnica e sem a concorrência 

de terceiros desprovidos de formação adequada; 

 

c) Obter pelo seu trabalho uma remuneração justa e oportuna, bem assim 

como condigna com a formação académica e profissional necessárias 

ao desempenho da sua atividade. 

 

d) Recusar a prestação de serviços quando a contrapartida remuneratória 

oferecida para os mesmos se afigurar incompatível com o estabelecido 

na alínea anterior. 

 

e) Obter, no prazo máximo de 30 dias, o parecer da ANAI sobre eventuais 

incompatibilidades ou impedimentos nos termos e para os efeitos 

previstos no artº 5º deste Código. 

 

f) Publicitar ou divulgar os seus serviços, desde que sem concorrência 

desleal e sem recurso a técnicas promocionais enganosas, agressivas, 

ou comparativamente denegridoras da reputação ou dos serviços dos 

seus pares. 
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Artigo 4º 

 

Constituem deveres dos Peritos Avaliadores: 

 

a) Pagar pontualmente as quotas devidas à ANAI – Associação Nacional 

de Avaliadores Imobiliários; 

 

b) Constituir e manter eficaz seguro de responsabilidade civil profissional 

adequado às exigências legais a que esteja sujeito no âmbito da sua 

atividade; 

 

c) Atuar com observância e zelo no respeito dos procedimentos e 

políticas prosseguidos pela ANAI - Associação Nacional de 

Avaliadores Imobiliários bem assim como dos regulamentos e boas 

práticas setoriais a que devam ficar sujeitos no âmbito das suas 

funções; 

 

d) Exigir pelos seus serviços remuneração justa e condigna com a 

formação académica e profissional necessárias ao desempenho da sua 

atividade, abstendo-se da prática de dumping e/ou do estabelecimento 

de contrapartidas remuneratórias insuficientes para o cumprimento das 

normas, procedimentos, técnica e qualidade exigíveis ao seu trabalho; 

 

e) Garantir que os seus compromissos profissionais sejam suportados 

por prévio contrato, proposta aceite, ou acordo, escritos, não 

colidentes com o presente Código, e nos quais se verifiquem 

estabelecidos os elementos e condições obrigatórios e essenciais à 

prestação do serviço ou relação de trabalho. 

 

f) Exercer a sua atividade com integridade, objetividade, imparcialidade e 

total independência, expressando  clara  e  fundamentadamente  as  

suas  conclusões  e o percurso cognitivo que às mesmas conduziu, 
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sempre de forma a evitar discriminações ou desconsiderações 

indevidas na sua apreciação; 

 

g) Concluir os seus serviços com diligência e pontualidade, abstendo-

se de expedientes dilatórios, e de modo a não defraudar as 

expetativas contratuais a que se obrigam ou as responsabilidades 

que lhes são cometidas, salvo por motivos de força maior 

devidamente justificados; 

 

h) Recusar a prestação de serviços que ultrapassem a sua competência, 

a sua disponibilidade, ou ainda de serviços cujas condições de 

realização sejam passíveis de prejudicar a qualidade do seu trabalho, 

as exigências contratuais subjacentes ou a observância do presente 

Código; 

 

i) Recusar a prestação de serviços que se configurem ou expetavelmente 

possam vir a configurar-se como incompatíveis ou com motivos de 

impedimento, nos termos do artº 5º; 

 

j) Recusar a prestação de serviços quando ocorra séria suspeita sobre a 

existência de operações associadas aos mesmos que visem a 

obtenção de resultados ilícitos; 

 

k) Recusar a assinatura de quaisquer estudos, pareceres, relatórios ou 

documentos afins que não sejam de sua autoria ou coautoria, bem 

assim como abster-se de aliciar ou impor a terceiros que o façam; 

 

l) Salvaguardar absoluta confidencialidade sobre dados ou informações 

sujeitos a sigilo e que no âmbito dos seus serviços venham a obter, 

salvo quando por imperativos legais ou por consciência de sério risco 

para o bem comum devam excecionar esta regra; 
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m) Não divulgar ou aproveitar sem consentimento das fontes, em seu 

favor ou de terceiros, de conhecimentos de índole pessoal, comercial, 

industrial ou profissional a que tenham tido acesso no desempenho das 

suas funções; 

n) Manter níveis de conhecimento técnico e científico adequados, 

designadamente através de formação contínua que importe à atividade 

de Perito Avaliador, com especial ênfase na atualização de matérias 

que respeitem ao âmbito em que os seus serviços são mais 

assiduamente requeridos;  

 

o) Assegurar plenamente o desempenho das funções que lhe forem 

cometidas, abstendo-se de as substabelecer ou  subcontratar, devendo  

tarefas de apoio com caráter administrativo ou acessório, quando 

realizadas por terceiros, decorrer sob sua orientação e 

acompanhamento direto. 

 

p) Solicitar às entidades requerentes dos seus serviços todos os dados, 

informações e documentação pertinentes, bem assim como identificar 

claramente os que fundamentam as análises ou conclusões 

produzidas e os que, não tendo sido facultados, obtidos ou 

constatados, serão potencialmente suscetíveis de as afetar; 

 

q) Atuar sempre com elevação, moderação, urbanidade, verdade e boa-fé 

perante os seus pares, perante entidades requerentes ou reguladoras 

dos serviços por si prestados, bem assim como perante a comunidade 

em sentido lato, muito em especial quando publicamente prestarem 

declarações; 

 

r) Garantir que as suas opiniões e conclusões se baseiam 

preferencialmente em conhecimento academicamente vigente, em 

trabalhos científicos atuais publicados por entidades credenciadas, ou 

em bibliografia consagrada, contudo não desatendendo aos usos ou 
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práticas locais que possam relevar para as suas apreciações, em tudo 

respeitando a legislação aplicável; 

 

s) Conservar na sua posse, em suporte duradouro, e por período de 

tempo não inferior àquele em que possam ser legalmente 

responsabilizados, cópias dos documentos e registos que em cada 

serviço prestado sustentaram as conclusões ou pareceres emitidos; 

 

t) Reconhecer ao tempo, e sempre que possível localmente, as 

caraterísticas dos bens a avaliar, ainda que tal reconhecimento já tenha 

ocorrido na sequência de avaliações anteriormente produzidas sobre 

esses mesmos bens; 

 

u)  Garantir que os relatórios de avaliação produzidos no âmbito de 

serviços prestados a entidades do sistema financeiro nacional - 

designadamente da área bancária, mobiliária, seguradora e 

resseguradora e dos fundos de pensões - sejam elaborados com 

respeito pelos requisitos de conteúdo e de estrutura constantes no 

anexo à Lei nº 153/2015 de 14 de setembro; 

 

v) Manter devidamente atualizados os seus dados de contacto, 

designadamente informando a ANAI  de alterações às últimas 

informações prestadas a respeito do seu endereço postal, endereço 

de correio eletrónico e número telefónico; 

 

w) Informar com oportunidade a ANAI de quaisquer alterações às 

credenciais apresentadas no ato de inscrição como associado/a, em 

especial as que possam prejudicar a manutenção de tal inscrição ou 

motivar reapreciação ou requalificação da mesma; 

 

x) Enviar anualmente à ANAI, até 31 de março de cada ano, os elementos 

constantes no Artigo 2º do Regulamento da CMVM nº 1/2017, no caso 

de Peritos Avaliadores com aquele dever legal de reporte.  



 
ANAI – Código Deontológico (Projeto de Revisão) 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________________________________________________________
10/14 

CAPÍTULO III 

(INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS) 

 

Artigo 5º 

 

1 - O exercício da atividade dos Peritos Avaliadores é incompatível com quaisquer 

outras atividades profissionais ou sociais que, pela sua natureza, ponham em 

causa ou diminuam a dignidade, isenção ou imparcialidade do Perito Avaliador ou 

que o coloquem em situações ambíguas ou antagónicas. 

 

2 - O exercício da atividade dos Peritos Avaliadores é especialmente incompatível 

com o exercício da atividade de mediação imobiliária, designadamente dos 

imóveis objeto da mediação, bem como de todos os imóveis integrados nas 

carteiras das mediadoras imobiliárias com as quais mantenha qualquer relação de 

domínio ou de grupo ou daquelas que se apresentem no mercado sob a mesma 

marca comercial. 

 

3 – Os Peritos Avaliadores devem abster-se de prestar serviços de avaliação a 

pessoas às quais se encontrem vinculados por relações de parentesco, afinidade, 

ou inimizade grave, bem assim como a entidades perante as quais perspetivem o 

poder de limitar ou influenciar o seu livre arbítrio. 

 

4 – Aos Peritos Avaliadores é particularmente vedada a prestação de serviços de 

avaliação de cujo resultado dependa a sua remuneração, ou qualquer benefício 

ou prejuízo ainda que futuros, seja diretamente ou através de terceiros. 
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CAPÍTULO IV 

 (HONORÁRIOS) 

 

Artigo 6º 

Cada serviço prestado pelo Perito Avaliador deve ser justa e exclusivamente 

remunerado pela respetiva entidade requerente, devendo aquele recusar 

contrapartidas paralelas ou complementares de quaisquer outras entidades. 

 

 

Artigo 7º 

 

A remuneração dos Peritos Avaliadores não pode depender, direta ou 

indiretamente, do valor de avaliação ou do valor do bem a avaliar. 
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CAPÍTULO V 

(INFRAÇÕES DISCIPLINARES) 

 

 

Artigo 8º 

 

A inobservância do preceituado do presente Código fica sujeita à abertura de 

procedimento disciplinar com vista ao apuramento de infrações nos termos e com 

os efeitos previstos nos Estatutos da ANAI – Associação Nacional de Avaliadores 

Imobiliários, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal ou administrativa a que 

estiverem sujeitos. 

 

Artigo 9º 

 

É da exclusiva competência do Conselho Fiscal Disciplinar e Deontológico da 

ANAI o apuramento da responsabilidade disciplinar dos seus associados, 

nomeadamente: 

 

a) pela  interpretação e integração das regras deontológicas constantes no 

presente Código; 

 

b) pela condução e conclusão dos processos disciplinares que se 

configurem devidos. 

 

 

Artigo 9º 

 

O procedimento referido no artigo 8º é instaurado sempre que se verifiquem 

indícios de infração disciplinar, podendo ocorrer: 

 

a) Por iniciativa própria do Conselho Fiscal Disciplinar e Deontológico da 

ANAI; 
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b) A pedido fundamentado do outro órgão da ANAI; 

c) Em consequência de participação formal de qualquer entidade pública 

ou privada, dirigida ao Conselho Fiscal Disciplinar e Deontológico da 

ANAI, podendo desde logo juntar-se pretensa prova. 

 

 

Artigo 9º 

 

Constitui infração disciplinar a violação por qualquer associado de regras ou 

deveres de conduta consagrados no presente Código, em disposição estatutária, 

ou em determinação emanada pela ANAI, bem assim como na legislação que em 

termos gerais ou específicos regule a prática da atividade. 

 

 

Artigo 8º 

 

1 - A conduta que viole o disposto no presente Código fica sujeita às sanções 

disciplinares previstas nos Estatutos da ANAI, de acordo com os procedimentos 

ali estabelecidos, e a aplicar pelos órgãos competentes. 

 

2 - A tentativa e a negligência são sempre puníveis. 
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CAPÍTULO VI 

(DISPOSIÇÕES FINAIS) 

 

Artigo 12º 

 

O presente Código: 

 

a)  Entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pela Assembleia 

Geral da ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários; 

 

b) Revoga, a partir da data da sua entrada em vigor, o Código 

Deontológico antecedente. 

 

Lisboa, XX de XXXX de 2017 

 

       Conselho Fiscal Disciplinar e Deontológico 

                   O Presidente 

 

 

       ________________________________________ 

              (                                                         ) 

 

 

Lido e aprovado em Assembleia Geral da ANAI, realizada em XX de XXXX de 

2017, sob proposta do Presidente do Conselho Fiscal Disciplinar e Deontológico. 

 

           Mesa da Assembleia Geral 

           O Presidente 

   

 

         ________________________________________ 

              (                                                         ) 


